Pravidla „Soutěž o VIP zážitek na Tour de France”
Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže „Soutěž o VIP zážitek na Tour
de France”.
1. Pořadatel, termín a místo konání soutěže
Pořadatelem a organizátorem soutěže je obchodní společnost ŠKODA AUTO a.s. tř. Václava
Klementa 869 Mladá Boleslav II 293 01 Mladá Boleslav zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 332 IČ: 00 17 70 41 člen
koncernu Volkswagen („Pořadatel“).
Soutěž probíhá v době od 14. 8. 2020 (00:01) do 23. 8. 2020 (23:59). Místem konání soutěže
je Česká republika.
2. Účastníci soutěže a pravidla
Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let, která má doručovací adresu na
území České republiky a v době trvání soutěže:
a) zveřejní komentář pod soutěžní příspěvek na Facebookové stránce Pořadatele
https://www.facebook.com/welovecycling.cz/, ve kterém nahraje svoji fotografii s
jízdním kolem u výškového bodu s minimální výškou 500 m n. m.,
b) b) zveřejní svoji fotografii s jízdním kolem u výškového bodu s minimální výškou 500
m n. m. na vlastní veřejný profil na Instagramu spolu s hashtagem #JeduNaTour.
Fotografie by měla být pořízena v době konání soutěže.
Zveřejněním výše uvedené fotografie v době trvání soutěže Účastník souhlasí se svou účastí
v soutěži a s těmito pravidly soutěže.
Účastníkem soutěže může být pouze osoba, která nejpozději v den zahájení soutěže
23.8.2020 dosáhla věku 18 let. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci a osoby v obdobném
vztahu k Pořadateli či dalším osobám podílejícím se na realizaci soutěže pro Pořadatele a
osoby těmto osobám blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení produktu či služby ani poskytnutí vkladu či sázky
do soutěže.
Jeden Účastník může zveřejnit pouze jeden soutěžní příspěvek v průběhu soutěže. V případě
zveřejnění více příspěvků jedním Účastníkem bude do soutěže zařazen pouze první
zveřejněný příspěvek.
Pořadatel je oprávněn příspěvky, které odporují těmto pravidlům nebo jsou jinak nevhodné,
ze soutěže vyřadit. Posouzení vhodnosti či souladu s těmito pravidly přísluší pouze
Pořadateli. Ze soutěže budou bez dalšího vyřazeni všichni Účastníci, kteří nesplní podmínky
účasti v soutěži uvedené v těchto pravidlech soutěže (například tím, že neudělí Pořadateli
soutěže požadované souhlasy či licenci) nebo tato pravidla poruší.

3. Výhra a způsob určení výherce
Všichni účastníci soutěže, kteří splnili výše uvedené podmínky (bod 2), budou zařazeni do
slosování o výhru. Ze všech účastníků, kteří splnili výše uvedené podmínky, budou porotou
soutěže vylosováni dva (2) výherci (jeden (1) na Facebooku, jeden (1) na Instagramu).
Výherce bude vylosován porotou a žádný účastník není oprávněn losování zpochybňovat.
Každý výherce získá 1x VIP zájezd od ŠKODA AUTO a.s. na cyklistický závod Tour de France.
Součástí tohoto zájezdu je:
• Letenky do destinace a zpět (odlet je stanoven Pořadatelem soutěže)
• VIP ubytování v okolí závodu
• Vstupy na doprovodné VIP party
• Ranní vyjížďka s bývalým profesionálním cyklistou Andy Schleckem
• Přítomnost ve "startovací vesnici" před startem etapy
• Doprovázení pelotonu v traťových vozidlech
• Let vrtulníkem nad pelotonem (v návaznosti na letové povolení ve stanoveném
termínu)
• Přítomnost v cíli v době dojezdu závodníků
• Dárkové sada Škoda Auto k Tour de France 2020
Náklady na dopravu hradí Pořadatel. Nárok na výhru je nepřenositelný. Výherce není
povinen výhru přijmout. Výhra není vyměnitelná a je stanovena Pořadatelem. Výherce není
oprávněn požadovat jakýkoliv ekvivalent výhry (např. věcný či finanční). Nicméně, Pořadatel
je oprávněn ze svých provozních důvodů změnit výhru.
4. Účastník bere na vědomí, že Pořadatel výherci výhru bezúplatně daruje. Účastník není
oprávněn po Pořadateli požadovat výměnu výhry nebo uplatňovat jakékoliv jiné nároky
plynoucí z jejích případných vad. Pořadatel nedává Účastníkovi žádné záruky týkající se
funkčnosti, stavu nebo vlastností výhry.
Pořadatel tímto výslovně upozorňuje výherce, že nepeněžité výhry v hodnotě do 10 000 Kč
jsou příjmem, které jsou dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmu, osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob. Pokud hodnota výhry překročí částku
10 000 Kč, jedná se o zdanitelný příjem, který podléhá dani z příjmu fyzických osob v
zákonné výši, již je povinen odvést výherce.
5. Výherci soutěže budou kontaktováni přes soukromou zprávu na Facebooku či na
Instagramu, a to v den ukončení soutěže. Informace o výhře v soutěži budou výherci zaslány
prostřednictvím facebookové zprávy nebo instagramové zprávy. Výherce je povinen na
zaslané informace týkající se výhry zareagovat, zejména zahájit jednání o způsobu převzetí
výhry, do 2 pracovních dní od jejich obdržení. V případě, že výherce v dané lhůtě na
doručené informace týkající se výhry nezareaguje způsobem určeným v oznámení výhry,
propadá výhra ve prospěch Pořadatele. Pořadatel si v takovém případě vyhrazuje právo
udělit výhru náhradníkovi náhodně vybranému společně s výhercem, nezareaguje-li
předchozí výherce včas, odmítne-li cenu převzít či nemůže-li cenu převzít nebo akceptovat
její podmínky.

6. Další podmínky, práva a povinnosti
Účastníci soutěže jsou pravidly vázáni a jsou povinni dodržovat průběžně vyhlašované či
publikované pokyny Pořadatele. Účastí v soutěži každý Účastník souhlasí s jejími
podmínkami a ustanoveními těchto pravidel. Účastníci jednající v rozporu s těmito pravidly,
popř. nesplňující podmínky této soutěže, budou ze soutěže vyřazeni a jejich příspěvky
nebudou zařazeny do vyhodnocení soutěže.

Pořadatel se těmito pravidly soutěže nijak nezavazuje vůči Účastníkům soutěže. Účastníci
soutěže nemají nárok na žádné jiné plnění od Pořadatele, než jaké je uvedeno v těchto
pravidlech. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit
soutěž bez náhrady. Pořadatel si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit tato pravidla soutěže.
V případě, že Účastník použije jakékoliv neoprávněné prostředky (zejména technické, či
organizační, atd.), které mu zajistí výhodnější pořadí v soutěži, nebo jakkoliv omezí možnost
soutěžit či pořadí ostatních Účastníků, je Pořadatel oprávněn takového Účastníka a jeho
příspěvek ze soutěže vyřadit.
Pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry v případě nevyzvednutí výhry výhercem.
Pořadatel též neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě jakékoliv závady služby
Facebook nebo jiné závady v přenosu dat. Pořadatel neručí za jakékoliv technické problémy
v souvislosti s účastí v soutěži (především za funkčnost internetu) ani za jednání třetích osob
v síti internet.
Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo jinak přidružená k sítím Facebook a
Instagram. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytuje Účastník provozovateli sítě
Facebook a Instagram. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti musí být směřovány
Pořadateli, nikoliv provozovateli sítě Facebook a Instagram. Účastí v soutěži Účastník bere
na vědomí a prohlašuje, že společnosti Facebook a Instagram nijak neodpovídají za jakékoli
závazky či povinnosti vyplývající z této soutěže.
Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí právními předpisy České
republiky.
Pořadatel je oprávněn kontrolovat dodržování těchto pravidel a v nich obsažených
podmínek soutěže ze strany každého z Účastníků soutěže. Veškeré záležitosti, příp. spory
nebo stížnosti spojené se soutěží posuzuje a s konečnou platností řeší Pořadatel. Výhru není
možné vymáhat soudně.
7. Zpracování osobních údajů
Účastníci berou na vědomí, že Pořadatel bude správcem jejich osobních údajů, které bude
zpracovávat zejména za účelem plnění jeho povinností vyplývajících z těchto pravidel, tj.
shromáždění soutěžních komentářů, slosování výherce a doručení výhry. Zpracovávané
údaje budou zejména jméno, příjmení, adresa, email a telefonní číslo, a budou zpracovány
po dobu trvání soutěže, nejpozději do 30.9.2020. Pro zpracování osobních údajů bude
správce využívat také zpracovatele, zejména social media agenturu Bistro Social, IČO:
03704556. Účastníci dále potvrzují, že byli organizátorem, coby správcem osobních údajů,

informováni o všech právech vyplývajících z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto osobních údajů je dobrovolné, účastníci akce
mají právo přístupu k nim, právo na jejich opravu, výmaz, omezení zpracovávání, přenosnost
osobních údajů, v odůvodněných případech právo podat návrh na zahájení řízení u Úřadu
pro ochranu osobních údajů České republiky na posta@uoou.cz, jakož i o dalších právech
vyplývajících z tohoto zákona a dále o tom, že mezi zpracovatele osobních údajů účastníků
bude patřit social media agentura Bistro Social. Účastníci berou na vědomí, že tento souhlas
můžou kdykoliv odvolat.
Případné dotazy a podněty vztahující se ke zpracování osobních údajů, je možné zasílat na
adresu: infoline@skoda-auto.cz.
8. Platnost pravidel soutěže
Tato pravidla soutěže jsou dostupná na adrese www.welovecycling.cz a nabývají platnosti a
účinnosti v den zahájení soutěže, tj. 14. 8. 2020.

